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ওবায় ল কােদর বলেলন

পররা  ও রা ম ীর ভারত সফর বািতল বয়কেটর িবষয় নয়

ফাইল ছিব

বাংলােদেশর ই ম ীর ভারত সফর বািতল সে  আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর
বেলেছন, ‘পররা  ও রা ম ীর ভারত সফর বািতল বয়কেটর কােনা িবষয় নয়। এটা আিম যতটু  জািন,
িবজয় িদবস ও শহীদ বুি জীবী িদবস একদম আমােদর য়াের সমাগত। রা ীয় ব তার কারেণ তাঁরা ভারত
সফের না-ও যেত পােরন। তেব পরবতী  সমেয় যােবন।’  িতিন  গতকাল বার  রাজধানীর ইি িনয়াস
ইনি িটউশেন ‘ ত াগত বাসী আওয়ামী ফারাম’-এর থম ি বািষক সে লেন ধান অিতিথর ব েব
এসব কথা বেলন।

ই ম ীর সফর বািতল সে  ওবায় ল কােদর বেলন, ‘তাই বেল সফর িচরতের বািতল হয়িন। ভারেতর
সে  আমােদর স ক আেছ, গঠনমূলক ব ু  রেয়েছ।’

ভারেতর এনআরিস  (জাতীয়  নাগিরক িনব ন)  িনেয় সাংবািদকেদর এক ে র  উ ের  ওবায় ল কােদর
বেলন, ‘ভারত একিট াধীন-সাবেভৗম দশ। তােদর পালােমে ট যিদ কােনা আইন পাস হয়, সিট তােদর

পররা  | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/850794/2019-12-14

1 of 2 12/19/2019, 1:47 PM



অভ রীণ িবষয়। আমােদর সখােন ম ব  করা সমীচীন নয়। তেব য িবষয় েলা আমােদর অ ােফ  কের বা
িতি য়ািট আমােদর কােছ আেস বা আমরা অ ােফে ড হই, অব ই আমােদর পররা  ম ণালয় আেছ,

সখান থেক অলেরিড ব ব  রাখা হেয়েছ। পররা  থেক য ব ব  রাখা হেয়েছ এর বাইের আমার কােনা
িভ  ব ব  নই।’

বাংলােদেশ সংখ ালঘুেদর ওপর হামলা সে  ওবায় ল কােদর বেলন, ‘সংখ ালঘুেদর ওপর হামলা হেল
কােনা দলীয় পিরচেয় হয় না। বৃ েদর কােনা দল নই। বাংলােদেশ সংখ ালঘু িনযাতন বলেত যা বাঝায়,
সিটর দগদেগ িচ  দখা যােব িবএনিপ মতায় আসার পর সংখ ালঘুেদর ওপর হামলার ববরতা থেক।
সিট ধু একা েরর ববতার সে  তুলনা করা চেল।’

অ ােন ব ব  দওয়াকােল যু রােজ র িনবাচেন ব ব ুর নাতিন িটউিলপ িসি কসহ বাংলােদিশ বংেশা ূত
অ া  িবজয়ী াথী শনারা আলী, পা হক ও আফসানা বগমেক অিভন ন জানান ম ী।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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